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Dengan memiliki sumber air baku yang 
berasal dari 3 lokasi, yakni M. A Ciburial, 
Sungai Ciliwung, dan sungai Kalibaru 
Barat sebagai fungsi pengganti pada 
saat tingkat NTU (kekeruhan) tinggi, 
Kepala Cabang Cibinong, Anwar Yasin 
beserta Tim Cabang Cibinong, optimis-
tis di tahun 2022 program kerja dapat 
berjalan dengan maksimal.

Tirta Kahuripan Cabang Cibinong
Optimistis Bisa Tingkatkan Pelayanan

CIBINONG (IM)- Pe-
rumda Air Minum Tirta Ka-
huripan Cabang Cibinong, 
Kabupaten Bogor optimistis 
bisa meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat di tahun 
2022. Cabang Cibinong meru-
pakan satu dari delapan cabang 
yang dimiliki Perumda Air 
Minum Tirta Kahuripan Ka-
bupaten Bogor.

Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan Cabang Cibinong 
mempunyai rencana pengem-

bangan di berbagai sektor untuk 
meningkatkan kinerja perusa-
haan, dan pelayanan kepada 
pelanggan dengan jumlah sam-
bungan langganan aktif  yang 
dimiliki hingga saat ini sebanyak 
33.626 sambungan layanan.

Di bawah kepemimpinan 
Anwar Yasin sebagai Kepala Ca-
bang Cibinong, banyak program 
kegiatan di tahun 2022 yang 
dapat mendukung kinerja pe-
rusahaan agar terus meningkat.

Dengan memiliki sumber air 

Madang akan menjadi cabang 
tersendiri,” ujar Anwar kepada 
wartawan, Minggu (16/1).

Selanjutnya untuk pengem-
bangan di wilayah Kecamatan 
Citeureup yang permintaan 
pasokan airnya sangat tinggi 
dengan pasokan air terpenuhi 
24 jam. Dengan tingginya per-
mintaan air tersebut Perumda 
Air Minum Tirta Kahuripan 
Cabang Cibinong pun melaku-
kan inovasi dengan upaya 
penambahan debit air.

“Dengan begitu, aliran 
dari instalasi Cibinong akan 
di-switch dari rencana IPA 
Cibongas atau IPA Klapanung-
gal,” sambungnya.

Dalam kesempatan ini, 
Anwar juga menegaskan men-
genai penetapan batas wilayah 
yang harus lebih diatur kembali 
secara mendetail.

Dalam upaya penekanan 
kehilangan air, Anwar beserta 
tim Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan Cabang Cibinong 
melakukan beberapa strategi 
dengan melaksanakan target ca-
bang serta berkoordinasi dengan 

BANDUNG (IM)- Wakil 
Gubernur Jawa Barat, Uu Ru-
zhanul Ulum memberikan ara-
han pada kegiatan Pembinaan 
Guru, Staf  dan Siswa SMA 
Negeri 1 Ciamis terkait kasus 
perperloncoan ekstrakurikuler 
Pramuka di SMA Negeri 1 
Ciamis, akhir pekan ini.

Uu mengatakan, Pemprov 
Jawa Barat dalam hal ini Dinas 
Pendidikan melalui Cabang Dinas 
Pendidikan Wilayah XIII akan 
bertanggung jawab menyele-
saikan permasalahan ini dengan 
upaya tindak lanjut memberikan 
pemahaman pada kepala sekolah 
dan tenaga pengajar. “Jadi jangan 
dianggap dengan kedatangan saya 
ke sini lalu selesai. Kami tidak 
ingin kejadian seperti ini terulang 
kembali,” kata Uu.

Uu menjelaskan, peristiwa 
perpeloncoan anggota Pramuka 
ini sebenarnya di luar lingkun-
gan sekolah, yang terjadi pada 8 
Januari 2022. Kegiatan tersebut 
berlangsung tanpa sepengeta-
huan dan izin dari sekolah.

Uu mengatakan, agar kepala 
sekolah, tenaga pengajar dan komite 
sekolah jangan lalai dalam memantau 
kegiatan para siswa, baik selama 
datang ke sekolah sampai jam akhir 
pembelajaran atau pun pada saat 
melaksanakan kegiatan ekstrakuri-
kuler. “Saya minta kepada kepala 
sekolah untuk tidak lengah dalam 
mengawasi siswa-siswi. Bukan 
hanya pengawasan saat sekolah, 
tetapi juga di luar sekolah pun perlu 
ada komunikasi yang baik dengan 
orangtua,” kata Uu.

Dengan demikian, kata dia, 
ketika siswa berkegiatan mini-
mal pihak sekolah mengetahui. 
Apalagi yang berkaitan dengan 

kegiatan ekstrakurikuler di seko-
lah seperti Pramuka.

Terkait permasalahan terse-
but, Uu berharap kepala sekolah 
dan tenaga pengajar untuk tidak 
menghalangi siswa berkreasi 
melalui ekstrakurikuler. Namun 
pihak sekolah tetap harus se-
lalu memantau dengan penuh 
kehati-hatian, berkomunikasi, 
dan menekankan, bahwa keg-
iatan ekstrakurikuler itu harus 
mendapat izin dari sekolah. “Jan-
gan menutup kreativitas anak-
anak untuk menjadi orang hebat, 
untuk menjadi orang kreatif, dan 
menjadi inovator di masa yang 
akan datang,” katanya.

“Mengapa saya mendorong 
anak-anak harus tetap kreatif  
dan menjadi inovator, karena 
citra suatu bangsa bergantung 
dari pendidikannya,” imbuh Uu.

Kepala Sekolah SMA Negeri 
1 Ciamis, Slamet Buntara men-
gatakan, pihak sekolah telah beru-
saha untuk bertanggung jawab 
pada permasalahan tersebut, baik 
berupa pengobatan dan pemulihan 
trauma, serta bekerja sama dengan 
advokasi anak di Ciamis.  Menurut 
Slamet, usai kejadian itu proses 
belajar mengajar di sekolah sama 
sekali tidak terganggu, bahkan 
berjalan dengan baik dan lancar 
dengan selalu mematuhi protokol 
kesehatan baik di kalangan siswa, 
maupun tenaga pengajar.

Pada kesempatan itu, Uu di-
dampingi Kepala Sekolah SMAN 
1 Ciamis dan Kepala Cabang 
Dinas Pendidikan Wilayah XIII 
juga menjenguk salah seorang 
korban. Uu pun menghibur dan 
memberikan semangat untuk 
terus sekolah agar apa yang dicita-
citakan dapat tercapai.  pur

Wagub Jabar: Jangan Ada
Perpeloncoan Ekstrakurikuler!

baku yang berasal dari 3 lokasi, 
yakni : M. A Ciburial, Sungai 
Ciliwung, dan sungai Kalibaru 
Barat sebagai fungsi pengganti 
pada saat tingkat NTU (kekeru-
han) tinggi, Anwar beserta Tim 
Cabang Cibinong optimis di 
tahun 2022 program kerja dapat 
berjalan dengan maksimal.

Adapun target cabang 
pelayanan Cibinong antara 
lain memaksimalkan idle ca-
pacity yang ada, dengan tar-
get perluasan cakupan pelay-
anan yang ada di wilayah 
Cibinong pelayanan pelanggan 
akan tetap dimaksimalkan 
serta pembenahan pelayanan 
pelanggan akan terus diting-
katkan kembali di tahun 2022.

“Cabang Cibinong telah 
berkoordinasi dengan Pusat 
(Bag. Renbang dan Bag. 
Hublang) untuk pengemban-
gan di wilayah Kecamatan Su-
karaja dan Kecamatan Babakan 
Madang yang saat ini wilayahnya 
masuk ke Cabang Cibinong 
setelah nanti ada penetapan 
batas wilayah, Kecamatan Su-
karaja dan Kecamatan Babakan 

PERESMIAN JABART SPACE
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) melihat produk kreatif kolaborasi desain Jawa Barat dengan Nusa Tenggara Timur 
di JabArt Space Teras Indonesia Ikea Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (15/1). JabArt Space 
menjadi salah satu lokasi baru pelaku industri kreatif dalam promosi, pameran dan pemasaran karya seni dan produk kreatif 
kolaborasi desain dan ide dari unsur tradisi Jawa Barat dengan tradisi seluruh provinsi di Indonesia.

IDN/ANTARA

KARAWANG (IM)- 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Karawang mengimbau masyara-
kat agar mewaspadai bencana 
alam karena cuaca ekstrem. Ke-
pala Pelaksana BPBD Karawang, 
Yasin Nasrudin menyampaikan 
informasi yang diterima dari 
BMKG, potensi hujan lebat dan 
angin kencang terjadi di sejumlah 
wilayah di Jawa Barat, termasuk 
Karawang.

“Beberapa hari ke belakang 
angin puting beliung terjadi 
di beberapa kecamatan, sep-
erti Cilamaya Kulon, Tempuran 
dan kecamatan lainnya,” kat-
anya sebagaimana dikutip dari 
Antara, Minggu (16/1).

Ia mengatakan akibat an-
gin puting beliung yang men-
impa beberapa kecamatan di 
Karawang tersebut, sejumlah 
rumah rusak ringan. Atas hal 
tersebut pihaknya mengimbau 
agar masyarakat mewaspadai 
cuaca ekstrem hingga be-
berapa hari ke depan.

Selama cuaca ekstrem ini, 
Yasin menyampaikan kalau 
kewaspadaan bencana tidak 
hanya angin puting beliung, 
namun juga bencana lainnya, 
seperti banjir dan longsor.

Hal itu disampaikan kare-
na sebagian besar wilayah di 
Karawang merupakan dae-
rah rawan banjir dan ada pula 
yang rawan longsor.  pur

BPBD Karawang Ingatkan Warga
Potensi Bencana Akibat Cuaca Ekstrem

Ridwan Kamil Minta Komunitas
Motor Ikut Aktif Tanggap Bencana

BANDUNG (IM)- Gu-
bernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil mengajak komunitas 
pengguna motor besar Harley 
Davidson tipe Road Glide yang 
terhimpun dalam Road Glide 
Owners Group (RGOG) untuk 
tanggap dan responsif  terhadap 
isu kebencanaan di tanah air.

Ridwan Kamil pun mendo-
rong para pemotor atau “bikers” 
dari kalangan yang beruntung 
agar dapat menyisihkan sebagian 
hartanya untuk kegiatan sosial, 
terutama terkait kebencanaan. 
“Indonesia ini negerinya indah, 
negeri yang gunung berapinya 
paling banyak sedunia, negeri yang 
tiap hari, tiap pekan berpotensi 
terjadi gempa,” ujar Ridwan Kamil 
yang akrab disapa Emil, saat acara 
ramah tamah dengan “road glider” 
se-Nusantara, yang kemudian dilan-
jutkan dengan berkendara malam 
memperingati ulang tahun ke-4 
RGOG di Gedung Sate Bandung, 
akhir pekan ini.

Emil mengatakan, sejarah 
mencatat di Indonesia banyak 
terjadi bencana, sebagai contoh 
Aceh pernah dilanda tsunami, 
Krakatau tahun 1883 juga terjadi 
tsunami, begitu pula Banten 
dan Lampung. Oleh karena 
itu, Emil mendorong RGOG 
untuk membentuk divisi khusus 

kebencanaan sehingga memiliki 
kesiapsiagaan dan dapat berger-
ak cepat ketika bencana terjadi.

“Saya titip supaya di organ-
isasi motor ada divisi kebenca-
naan, karena (potensi bencana) 
itu selalu ada. Di Jawa Barat rata-
rata terjadi 2.000 kebencanaan 
per tahun, jumlah hari dalam 
setahun itu 365 hari, jadi kira- 
kira dalam sehari terjadi enam 
bencana di Jabar,” papar Emil.

Dari sekian banyak bencana 
alam yang terjadi di Jabar, kata 
dia, lebih kurang setengahnya 
merupakan bencana hidrologi 
di antaranya banjir dan longsor. 
“Jadi kalau kebaikan ini mau 
distrukturkan, nasehat saya, 
bikinlah divisi sosial atau keben-
canaan. Itu divisi yang penting 
dan paling sibuk,” katanya.

Emil berharap, tahun 2022 
disambut dengan kesuksesan, 
terutama dalam melepaskan diri 
dari pandemi Covid-19. Kegiatan 
silaturahim itu juga merupakan 
bentuk rasa syukur atas surutnya 
kasus Covid-19. Setiap kegiatan 
sudah bisa berjalan dengan ke-
normalan baru dengan tetap 
mematuhi protokol kesehatan.

“Mari kita tunjukkan bahwa 
semua bisa menjalankan acara 
dengan lancar dan baik sehingga 
tahun 2022 fokus pada opti-

misme, kebangkitan ekonomi, 
juga pada berita baik dan inspi-
ratif. Selama dua tahun bangsa 
kita mengalami stres dan krisis 
yang berat,” kata Emil.

“Obat stres saya itu dua. 
Satu dengan melukis, kedua 
“momotoran”. Jadi kalau ada 
yang bertanya, apa Pak Guber-
nur sehat, saya mengatasi stres 
dengan mengunjungi desa-desa 
lintas kabupaten menggunakan 
motor,” katanya.

Emil pun menggelorakan 
semangat persatuan pada perte-
muan tersebut. Komunitas motor 
besar RGOG diharapkan dapat 
menjadi perekat bangsa dengan 
menebar nilai-nilai persatuan dan 
kesatuan. Emil juga berpesan agar 
RGOG aktif  dalam melawan 
narasi perpecahan. Jika langkah 
itu dipraktekkan, tahun 2045 dapat 
terwujud proklamasi Indonesia 
sebagai negara adidaya.

Sementara menurut Bapak 
Road Glider Nusantara, Mocha-
mad Iriawan atau akrab disapa 
Iwan Bule merasa bangga RGOG 
bisa berulang tahun hingga yang 
keempat. Iriawan mengatakan, 
selain kegiatan bermotor yang 
kerap diadakan, RGOG juga 
sering menggelar kegiatan sosial 
sehingga dapat memberi manfaat 
yang dirasakan masyarakat.  pur

BANDUNG (IM)- Pu-
luhan orang melaporkan ka-
sus dugaan investasi bodong 
berkedok arisan dan investasi 
online, ke Polda Jabar.

Warga yang membuat 
laporan ke Polda Jabar diduga 
jadi korban investasi bodong 
yang berawal dari sebuah akun 
media sosial.

Adapun yang dilapork-
an terkait investasi bodong 
tersebut, yakni seorang pria 
berinisial AR. AR dilaporkan 
setelah melakukan penipuan 
dengan total kerugian para 
korbannya mencapai sekitar 
Rp. 4,1 Miliar.

“Saat ini ada 30 orang yang 
melapor (investaasi bodong). 
Kalau total korbannya ada ra-
tusan orang,” kata kuasa hukum 
para korban, Banggua Togu 
Tambunan dari Kantor Hukum 
Banggua Togu Tambunan dan 
Rekan, Minggu (16/1).

Mereka membuat laporan 
pada Jumat (14/1). Adapun 
kronologis laporan berawal 
saat salah seorang korbannya 
bernama Annisa mengikuti 
investasi sekitar pertengahan 
tahun 2021, setelah melihat 
testimoni di media sosial.

Saat itu korban melakukan 
investasi sebesar Rp150 juta. 
Dari investasi itu, dia mendapat 
keuntungan Rp35 juta dan telah 
diterima. Setelah itu ia melaku-
kan investasi lagi dengan jumlah 
yang lebih besar.

“Karena merasa men-
guntungkan, maka langsung 
dikirim lagi Rp500-600 juta. 
Dari situ tiba-tiba macet di 
bulan kedua, langsung kolaps,” 
katanya.

AR sendiri dilaporkan den-
gan sangkaan pasal UU ITE dan 
transaksi elektronik jo dengan 
tipu gelap 372 KUHPidana dan 
378 KUHPidana.   pur

Puluhan Warga Tertipu
Investasi Bodong

BOGOR (IM)- Sistem 
ganjil genap di wilayah Kota Bo-
gor masih berlangsung hingga 
kini. Lebih dari 7.000 kendaraan 
baik roda dua maupun roda 
empat yang diputar balik oleh 
petugas gabungan pada Sabtu 
(15/1). ”Pada Sabtu kemarin 
lebih 7 ribu kendaraan roda dua 
dan empat yang diputarbalikkan. 
Kita juga bekerja bersama den-
gan aparat TNI, dengan Satpol 
PP, Dishub, Pemkot Bogor,” 
kata Kasatlantas Polresta Bogor 
Kota, Kompol Galih Apria, 
Minggu (16/1).

Sejauh ini, kata dia, efek-
tifitas dari penerapan ganjil 
genap cukup baik. Di mana, 
hasil evaluasi arus kendaraan 
yang masuk ke Kota Bogor 
mengalami penurunan. ”Hasil 
sosialisasi kita cukup menurun 
baik exit Tol maupun yang jalur 
arteri khususnya roda dua. Jadi 
sangat efektif  untuk menekan, 
bayangkan saja kita sehari 
bisa membalikan 7.000 lebih,” 
ungkapnya. Dengan begitu, di-
harapkan sistem ganjil genap di 
Kota Bogor ini tetap berjalan 

maksimal untuk membatasi 
mobilitas masyarakat. Hal ini 
sebagai salah satu upaya pence-
gahan penularan Covid-19 
termasuk varian Omicron.

”Konsep ganjil genap yang 
awalnya dimulai dari Bogor 
Kota, sesuai dengan petunjuk 
Kapolresta Bogor Kota adalah 
gerakan disiplin untuk mena-
han diri satu hari, sehingga 
penyebaran Covid-19 khusus-
nya varian Omicron agar bisa 
dikendalikan,” tegasnya.

Diketahui, akhir pekan ini 
Satgas Covid-19 Kota Bogor 
memberlakukan sistem ganjil 
genap di beberapa titik pusat kota. 
Hal ini sebagai upaya mengurangi 
mobilitas yang bisa memicu keru-
munan dan penularan Covid-19 
khususnya Omicron.

Adapun 6 titik check point 
yang telah disediakan yakni 
Bundangan Air Mancur, RM 
Bumi Aki Pajajaran, Simpang 
Baranangsiang, Simpang Irama 
Nusantara, Veteran dan Sim-
pang Batu Tulis. Aturan main 
ganjil genap ini sedianya sama 
dengan yang sebelumnya.  gio

Ganjil Genap di Bogor, 7 Ribu
Kendaraan Pelat B Diputar Balik

bagian Tehnik, bagian Hublang 
dan bagian Administrasi.

Terbukti dengan angka 
penurunan kehilangan air yang 
signifi kan dari tahun ke tahun. 
Ditambah lagi dengan didukung 
oleh Management Perumda Air 
Minum Tirta Kahuripan dengan 
penerapan SMK3 yang kedepan-
nya diharapkan penanganan 
permasalahan akan jauh lebih 
cepat dan tepat sasaran.

“Dalam pengembangan 
informasi dan teknologi (IT), 
Perumda Air Minum Tirta 
Kahuripan Cabang Cibinong 
mendukung program Perumda 
Air Minum Tirta Kahuripan 
dalam meningkatkan pelay-
anan, contohnya seperti peng-
gunaan aplikasi Si Cantik yang 
disosialisasikan kepada para 
pelanggan di Cabang Cibinong 
yang menginformasikan terkait 
tagihan rekening air, pengad-
uan, sumber informasi terkini 
tentang perbaikan yang sedang 
dilaksanakan oleh petugas dan 
dapat melaporkan pembacaan 
meter air secara mandiri oleh 
pelanggan,” tukas Anwar.  gio

PASAR RAKYAT TERBENGKALAI
Suasana Pasar Rakyat di Bangko, Merangin, Jambi, Minggu (16/1). Pasar 
yang dibangun menggunakan dana APBN Rp7 miliar itu hanya ditempati 
selama beberapa bulan oleh pedagang usai diresmikan pada Januari 2018 
dan kini terbengkalai. 

IDN/ANTARA

PRODUKSI BARONGSAI DAN LIONG DI BOGOR
Pekerja menyelesaikan pembuatan rangka 
kepala Liong di Kelurahan Babakan Pasar, Kota 
Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/1). Industri ruma-
han produksi Barongsai dan Liong tersebut 
menerima sebanyak 20 pesanan yang dipas-
arkan ke sejumlah wilayah di Jabodetabek, 
Medan, Padang, Palembang, Pontianak dan 
Makassar dengan harga Barongsai dijual mulai 
Rp5 juta dan Liong seharga Rp8 juta. 

IDN/ANTARA

Bus BTS Kota Bogor Kembali Beroperasi
BOGOR (IM)- Bus Biski-

ta Trans Pakuan program buy 
the service (BTS) Kota Bogor 
siap beroperasi kembali di 4 
koridor, Senin (17/1) ini. Wali 
Kota Bogor, Bima Arya memas-
tikan penumpang masih tidak 
dikenakan biaya atau gratis.

Sebelumnya, operasional 
Biskita Trans Pakuan mengalami 
jeda operasional sejak 1 Januari 
2022 lantaran adanya penyesuaian 
mekanisme pengadaan barang/
jasa dari pelelangan umum men-
jadi pengadaan melalui e-catalog.

Kabar baik itu disampaikan 
oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya 
usai bertemu dengan Plt Kepala 
Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ), Budi Se-
tiadi di sela rapat koordinasi di 
Vimala Hills, Kabupaten Bogor, 
Jumat kemarin. “Bus Biskita 
kembali mengaspal paling lambat 
hari Senin (17/1). Sekarang kita 
cek-cek lagi kesiapan armada, 
1-2 hari ini. Untuk hari Senin siap 
kembali melayani warga Bogor,” 
kata Bima, Minggu (16/1).

Bima menambahkan, warga 
bisa menikmati layanan Biskita 
Trans Pakuan masih secara 
gratis. “Masih belum berbayar, 
gratis. Nanti tahapan-tahapan 
untuk berbayarnya terus kami 
komunikasikan dengan BPTJ 
dan dewan,” pungkasnya.

Adapun 4 koridor yang 

beroperasional besok, yakni ko-
ridor 1 dengan trayek Terminal 
Bubulak - Cidangiang, koridor 2 
dengan trayek Teminal Bubulak 
- Cidangiang - Ciawi, koridor 5 
trayek Ciparigi - Stasiun Bogor, 
dan koridor 6 Parung Banteng 
- Air Mancur. Dari 4 koridor 
itu jumlah operasional bus BTS 
yang beroperasi sebanyak 49 
bus. Tahun ini rencananya ma-
sih diluncurkan 2 koridor lain, 
koridor 3 Terminal Bubulak-
Suryakencana-Sukasari, dan 
koridor 4 Ciawi-Ciparigi.

Sebelumnya, BPTJ Kemen-
hub mengumumkan adanya 
jeda operasional pada layanan 
Biskita Trans Pakuan per 1 
Januari 2022.

Penghentian sementara op-
erasional ini tidak hanya terjadi 
di Kota Bogor, tetapi juga di 
lebih dari 30 daerah yang men-
goperasikan layanan sejenis dari 
Kemenhub. Alasannya, lantaran 
adanya penyesuaian mekanisme 
pengadaan barang/jasa dari 
pelelangan umum menjadi pen-
gadaan melalui e-catalog.

Selain itu, BPTJ mengaku 
sedang mengusulkan kontrak 
tahun jamak kepada Kement-
erian Keuangan untuk mem-
berikan iklim investasi yang 
lebih menarik bagi operator 
sekaligus memberikan jaminan 
layanan jangka panjang.  gio


